
Gallup-kanning: Tað lívfrøðiliga er nakað fjas 

Javnstøða: Tað er nakað fjas, at tað er lívfrøðiliga avgjørt at summi ting liggja betur fyri hjá 

kvinnuni og onnur hjá monnunum, leggur Suni Poulsen, sálarfrøðingur, dent á. Tað er alt ov lætt 
at siga, at menn ikki eru egnaðir at hongja klæðir á snór ella vaska, sigur hann og nevnir hetta 
smakkleyst. 

– Eg eri glaður fyri, at menn ikki eru so dovnir, er fyrsta viðmerkingin hjá Suna Poulsen, 
sálarfrøðingi, eftir at hava fingið eina framløgu av kanningini hjá Javnstøðunevndin um arbeiðið í 
húsarhaldinum. Hann fer síðani at røða um tær sonevndu sterotypurnar, hann sjálvur er uppvaksin 
við. 
 
– At menn eru við í húsarhaldsarbeiðnum, hevur ongantíð verið í kjakinum. Kjakið hevur jú altíð 

snúð seg um, at tað er synd í konufólki, sum hava tvey arbeiði – eitt lønt arbeiði og eitt arbeiði 
heima við hús, sigur Suni Poulsen, og fegnast um at arbeiðið í húsarhaldinum ikki er so eintáttað 
og uppbýtt, sum hann kanska helt frammanundan. 

 
Hann heldur, at sum barn undir feminismuni, so hevur mann líkasum fingið eina innbygda ringa 
samvitsku. 
 

– Tú skalt skamma teg, tí tú ert maður, men kanningin vísir, at tað ikki er so svart hvítt 
viðvíkjandi arbeiðsbýtinum, og tað er cool. Pápin hevur gjørt nøkur ting, men konufólk hava ta 
størru arbeiðsbyrðuna, viðgongur hann. 
 
 
Óvissa 

Tað, at tað í summum føri er stórur munur á, hvussu stóra arbeiðsbyrðu kvinnur og menn kanna 
sær, heldur Suni Poulsen vísur, at kynini bæði ikki hava so gott forstáilsi fyri, hvat hin parturin 
avrikar, og hvussu umfatandi tær nógvu húsligu arbeiðsuppgávurnar í veruleikanum eru.  
 
Dømi um hetta er, at 74 % av kvinnunum siga, at tær einsamallar keypa gávur til føðingardagar, 
meðan tað einans eru 60 % av monnunum sum siga, at kvinnurnar einsamallar standa fyri 
gávunum.  

 
Hann heldur kortini ikki, at fólk eru óreiðilig í kanningini.  
 
– Tað kann sjálvandi vera, at summar konur pynta uppá avrikið hjá manninum og aðrar gera hann 
verri enn hann er og mennirnir tað sama, men eg haldi ikki hetta hevur nakran týdning fyri úrslitini 
á kanningini, heldur Suni Poulsen fyri. 
 

 
Lúgva ikki 
Hann metur ikki, at tað skuldi verið flovisligt at svara erliga í eini slíkari kanning, og heldur avgjørt 
ikki, at fólk tilvitað lúgva. 
 
– Tað gongur skjótt fyri seg og fólk vita, at tað er anonymt. Tað er alt ov trupult ikki at siga 

sannleikan, vil Suni Poulsen vera við. 
 
– Sjálvandi siga fólk sannleikan, tað er nógv tað lættasta, leggur sálarfrøðingurin dent á. 

 
– Eg haldi heldur ikki, at Mrs Hyacinth syndromið er so útbreitt. Tað vil siga, at fólk vilja skapa 
eina ímynd av sær sjálvum, soleiðis at ongin sær, hvør tey veruliga eru og hvat tey standa fyri, 
sigur sálarfrøðingurin. 

 
– Ein lygn er jó nógv torgreiddari enn sannleikin, heldur hann og endurtekur, at um kanningin vísir 
eina skeiva ella mótstríðandi mynd, so er tað óivað tí fólk ikki vita, hvat hini í húsarhaldinum 
avrika, heldur enn at fólk sminka veruleikan. 
 
 
Samfelagsbroytingar 

Tað ber til at tosa leingi um úrslitini, men tíverri eru ongar líknandi kanningar gjørdar í Føroyum 
áður, men hon er í øllum føri eitt gott útgangsstøði fyri sammetanum um eitt nú 5, 10, 20, 30 ár, 



tá líknandi kanningar vónandi verða gjørdar aftur.  

 
Sjálv húsarhaldskanningin kann møguliga eisini vera við at broyta okkurt í samfelagnum. Í øllum 
førum kann hon fáa fólk at hugsa um, hvat tað er tey gera, um tað er rætt og rættvíst ella onkrar 

broytingar kundu verið til fyrimunar fyri bæði kynini. 
 
Suni Poulsen hevur hug at nema við Foucault og hansara ástøði um broytingar í samfelagnum. 
 
– Tá vitanin frá eini slíkari kanning umvegis fjølmiðlarnar gerst partur av samfelagskjakinum, tá 
fara fólk at tosa um tað, sum kanska altíð hevur verið ein sjálvfylgja. Eitt nú kunnu tey tosa um, 
hvat er rætt og hvat er rættvíst. Spurnartekin verða sett við sjálvfylgjur, greiður Suni Poulsen frá 

og sigur, at tað er hetta sum er lokomotivið fyri broytingum. 
 
– Fyri hvørt ættarlið, so eru nøkur ting, sum tey fyrihalda seg kritiskt til, harvið henda eisini 
broytingar. Kanningar vísa eisini, at flestar broytingar henda í samfeløgum, har nógv væl útbúgvin 
fólk og nógv samkynd liva, tí tey hugsa meir um, hvussu tey liva og hvussu tey inrættað tilveruna, 
sigur Suni Poulsen, endurgevur Antony Giddens og leggur afturat, at summi av góðu hugskotunum 

áðurnevndu bólkar koma við taka onnur til sín. 

 
 
Lívfrøðin 
Sálarfrøðingurin sigur, at tá kynið er til umrøðu, so verður ofta farið aftur til tí sonevndu 
evolutiónsgrundgevingarnar fyri, hví samfelagið sær út sum tað ger. 
 

Ástøðin er, at menn eru veiðumenn, tí eru teir so málrættaðir, og duga væl at savna seg um eitt 
ting og gjøgnumføra tað.  
 
Síðani eru tað kvinnurnar, sum sita í holuni saman við børnunum, tí duga tær væl at fremja hópin 
av uppgávum í senn (multitasking), umframt at hava umsorgan fyri fólki.  
 
– Hesar eru grundgevingarnar, men tær eru einans spekulativar. Í dag verða kanningar gjørdar av 

hypotesunum, sum eru í evolutiónsástøðini, og tað vísir seg ikki at vera so einfalt, heldur hann fyri 
og leggur aftrat, at lívfrøðiliga liggur tað ikki betur fyri hjá einum kyni at dustsúgva, vaska upp ella 
orðna kjallaran. 

 
Hann nevnir slíkar kynsniðurstøður fara alt ov lætt um veruleikan og nevnir tær smakkleysar.  
 

 
Kynini 
Suni Poulsen heldur, at tað er meir viðkomandi at tosa um slag av fólki heldur enn kyn.  
 
– Vit eru ymisk, summi eru útvend og onnur venda sær meir inneftir í seg sjálvi, summi bera seg 
at meir út frá kenslum, meðan onnur bera seg at útfrá vitskuni og grundgeva fyri eini avgerð, 
sigur hann. 

 
Suni Poulsen leggur afturat, at summar týpur eru meir at finna hjá manninum og aðrar hjá 
kvinnuni, men ongin týpa hoyrir bara til kvinnuna ella bara til mannin. 
 
– Mín illgruni er, at vit í veruleikanum tilskriva kyninum eina rúgvu, sum í veruleikanum snýr seg 
um týpu. Harvið geva vit eisini kyninum eina alt ov stóra ábyrgd fyri mununum í samfelagnum í 

dag. 

 
– Menn eru líka væl egnaðir at verða sjúkrarøktarfrøðingar, lærarar og pedagogar, men teir halda 
seg vekk, tí tað er nakað sum kvinnan sigst duga betur. Hatta er nakað fjas. Tað hevði verið nógv 
meir áhugavert at hugt at týpunum ístaðin fyri bara kyninum – tað hevði verið meir sofistikerað. 
 
Suni Poulsen leggur kortini dent á, at harvið er ikki sagt at kynið ongan týdning hevur  

 
Hinvegin, so er tað ein stuttlig sannroynd, at lutfalsliga nógv hava noktað at luttaka í hesi 
kanningini í mun til aðrar Gallup-kanningar. 

 


